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LLENGUA CATALANA

Comunicació oral

Participar habitualment, de forma adequada, en converses i debats a l’aula.
Exposar temes de manera comprensible a partir d’un model.
Comprendre tota mena de missatges orals que es produeixen en activitats d'aula.

Expressió escrita

Escriure  frases estructurades i coherents d’un mateix tema.
Revisar el text  per millorar-ne la presentació, l’ortografia.

Comprensió lectora

Llegir frases senceres de manera continuada.
Aplicar  algunes estratègies de comprensió  senzilles: llegir el títol i anticipar el contingut, mirar les
imatges, fer hipòtesis.
Comprendre el que llegeix, presentat en diferents suports.

LLENGUA CASTELLANA

Comunicació oral

Comprendre tota mena de missatges orals que es produeixen en activitats d’aula.
Participar habitualment de forma adequada en les situacions comunicatives.
Utilitzar el vocabulari específic de la llengua castellana.

Comprensió lectora

Llegir frases senceres de manera continuada.
Comprendre el que llegeix, presentat en diferents suports.

LLENGUA ANGLESA

Comunicació oral

Comprendre diferents missatges orals que es produeixen en activitats d’aula.
Reproduir textos orals de manera comprensible a partir d’un model.

Comprensió lectora

Reconèixer de manera escrita el vocabulari treballat a l’aula.
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MATEMÀTIQUES

Resolució de problemes

Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la pròpia
experiència.
Emprendre  la  resolució  de  forma autònoma.
Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.

Raonament i prova

Cercar semblances i diferències entre objectes i situacions properes (en particular d’una
seqüència i continuar-la).
Mostrar agilitat en el càlcul mental (descomposició additiva dels 20 primers nombres, dobles,
estratègies personals…).
Usar els algorismes de suma, sense portar.

Comunicació i representació

Comunicar oralment o de forma gràfica els coneixements o processos matemàtics duts a terme
(càlcul, mesura, resolució de problemes). Justificar les afirmacions o processos realitzats.
Interpretar, representar (amb materials diversos) i utilitzar els nombres naturals (inferiors a 100) en
contextos de la vida quotidiana, per poder-los comparar, ordenar i descompondre.
Definir la situació d’un objecte a l’espai i d’un desplaçament en relació amb un mateix, tot utilitzant
els conceptes: davant-darrere; prop-lluny; dalt-baix; dreta-esquerra.

Connexions

Reconèixer i utilitzar nombres (cardinals, ordinals, identificadors) en situacions familiars i altres
àrees.

CONEIXEMENT DEL MEDI

Món actual

Plantejar-se preguntes sobre fets i fenòmens a partir de l’observació
Observar l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part, distingint
els elements humanitzats i els naturals.
Distingir éssers vius i objectes inerts i relacionar característiques (nutrició, relació, reproducció)
d’animals i plantes propers amb la seva identificació com a éssers vius.
Ordenar temporalment alguns fets rellevants

Ciutadania
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Conèixer alguns valors fonamentals de la convivència democràtica aplicats a la classe tot
respectant les normes bàsiques.

Salut i equilibri personal

Conèixer quins són els hàbits saludables.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA I DANSA

Interpretació i producció

Interpretar i reproduir danses, ritmes, moviments lliures  i cançons utilitzant la veu i el cos.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: VISUAL I PLÀSTICA

Percepció, comprensió i valoració

Expressar de forma senzilla i compartir el que suggereix una experiència artística mostrant respecte
i responsabilitat.

Interpretació i producció

Elaborar produccions aplicant els coneixements adquirits fent ús de materials i tècniques diverses.
Iniciar-se en el procés de producció i creació de les diferents elaboracions.

Imaginació i creativitat

Expressar pensaments, emocions i experiències mitjançant el llenguatge visual i plàstic

EDUCACIÓ FÍSICA

Activitat física

Orientar-se a l’espai en relació amb un mateix i als altres  en les diverses activitats físiques.
Desplaçar-se, girar, llançar, rebre i controlar objectes de forma diversa, utilitzant els dos costats del
cos.

Hàbits saludables

Seguir les normes d’higiene personal associades a la realització de l’activitat física.
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Joc motor i temps lleure

Participar i gaudir dels jocs i les activitats físiques respectant les normes i els companys/es.
Col·laborar en els jocs col·lectius mostrant respecte i responsabilitat.

CULTURA RELIGIOSA

Cultural

Reconèixer els principals elements d’una festa tot relacionant-los amb les de l’escola o del poble.
Copsar els valors que ens transmeten alguns relats i personatges
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